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TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST

Harry Zijlstra

Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Tegelijkertijd
zijn wij als individuele personen samengevoegd als bouwstenen voor het huis van God. We mogen elkaar aanvullen,
opbouwend berispen, ondersteunen, aanmoedigen en ga zo
maar door. Ieder van ons leeft zijn eigen leven en elk leven
kent zijn goede en zijn minder goede momenten. Soms lijkt het
of er hele periodes zijn, die zwaar zijn om doorheen te komen.
Wisten we maar van tevoren hoe lang deze periodes gingen
duren, dan was het misschien makkelijker om vol te houden.
Aan de andere kant, als we van tevoren weten dat we een zware
periode krijgen van 10 jaren, dan haken we bij voorbaat al af!
Wat fijn om te weten dat God in alle dingen met ons mee
gaat. Hij is blij met onze vreugde en dankbaarheid, hij huilt mee
tijdens de zware momenten en periodes. Elk moment van ons
leven mogen we onze hand in Zijn hand leggen en vol vertrouwen verder gaan. Wat een zegen om dit te weten en te ervaren.
Het is goed om als gemeente van de Heer ook oog voor
elkaar te hebben in al deze momenten, door het onderhouden
van contacten, een bemoedigend praatje, een belletje of een
kaartje. Allemaal manieren om elkaar te laten weten dat we als
gemeente met elkaar verbonden zijn.
Het is ook aan de regelmatige bedank-berichten in de Vonk te
lezen dat het ook zo ervaren wordt door degenen die het nodig
hadden. Mocht u nu zelf door een donkere periode gaan of
iets lastigs achter de rug hebben: vertel het aan iemand van de
gemeente, zodat we elkaar kunnen ondersteunen. Ook de leuke
dingen van het leven van alledag horen we graag; dan kunnen
we samen blij zijn!
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Thema: Je lichaam geven aan...

JE LICHAAM GEVEN AAN…..
Het menselijk lichaam zit wonderlijk in elkaar.
Twee maanden geleden viel ik op een ongelukkige
manier onderuit op de trap in huis. Ik viel op mijn
linkerarm en elleboog. Binnen 5 minuten na de val Pastor Harry Zijlstra
ontstond er een ontzettend grote buil op mijn elleboog. Het was niet om
aan te zien! Na provisorisch onderzoek wist ik, dat ik niets gebroken had.
Maar wat was die buil? Een acute slijmbeursontsteking.
Het verbazingwekkende was dat de volgende ochtend, na een nachtje
slapen, de grote buil geslonken was tot een kleine zwelling. Esther en ik
zeiden tegen elkaar, wat heeft de Here God dat toch wonderlijk gemaakt.
Het vermogen van ons lichaam om zichzelf te beschermen en te herstellen!
In geloofszaken zijn we vaak geneigd om vooral het geestelijke, ons
denken en voelen, op de goede manier te voeden, maar is ons lichaam
snel buiten beeld. Ondertussen leven we in een wereld, die een complete
religie heeft ontwikkeld in het focussen op een gezond, mooi, sterk en
aantrekkelijk lichaam.
Wat zegt de Bijbel over het lichaam?
“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de
Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf!
God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel
van uw lichaam om God eer te geven.” 1 Korinthiërs 6:19-20 HTB
Er is veel over deze tekst te zeggen. Paulus wil duidelijk maken, dat
het lichaam helemaal bij ons geestelijk leven betrokken is. Zoals de
Tempel in Jeruzalem een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid is en de
tempeldienst Gods grootheid verheerlijkt, én zoals de afgodentempels in
Korinthe herinnerden aan hun goden, zo is het lichaam van een Christen
een tempel om op God te wijzen. Daarom moeten wij ons lichaam
gebruiken om God te aanbidden.
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Thema: Je lichaam geven aan... (vervolg)
Paulus zegt zelfs: gebruik ieder deel je lichaam om God te eren!
Natuurlijk is het een goed idee om geen ongezonde dingen te doen,
zoals overmaat in welke vorm dan ook. Paulus wijst in dit gedeelte
nadrukkelijk op seksuele zonde. In Korinthe waren nogal wat prostituees
en de gemiddelde Grieks-Romeinse burger had geen enkel probleem met
prostitutie of andere seksuele relaties buiten het huwelijk. Het huwelijk
was voor sterke en wettige kinderen, verder mochten mannen(!) alles doen
op seksueel vlak. Wat Paulus in 1 Korinthe 7 over het huwelijk schrijft, is
dan ook revolutionair voor de Korinthiërs.
Paulus geeft nadrukkelijk aan dat het voor een Christen anders moet zijn.
Je lichaam is niet jouw eigendom en je hebt niet zelf te bepalen wat wel
en niet ‘OK’ is. In 1 Korinthe 9:23-27 zegt hij:
23 Ik doe het allemaal ter wille van het goede nieuws, ik wil samen
met vele anderen de zegen ervan hebben.24 Op de wedstrijdbaan
doen alle hardlopers hun best om te winnen en toch is er maar één
die de prijs krijgt. Doe dan ook uw best de prijs te krijgen. 25 Wie
voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles: een sportman voor
een erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die
nooit verwelkt. 26 Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en
ik sta ook niet in de lucht te boksen. 27 Nee, ik hard mijn lichaam en
dwing het te doen wat ik wil, anders zou het weleens kunnen gebeuren
dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt
gediskwalificeerd.
Het is ontzagwekkend wat topsporters door pure discipline kunnen
presteren! Paulus neemt hen als voorbeeld om te laten zien, dat
zelfbeheersing ook voor ons geestelijk leven van belang is. Het gaat om
de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. Het lichaam is daarin
niet leidend, maar dienstbaar.
De reden, die Paulus geeft voor al die moeite, is het feit dat we de
Heilige Geest hebben ontvangen. Jouw lichaam heeft vanaf het moment
dat je Jezus gaat volgen de opdracht om de liefde, de heerlijkheid en de
rechtvaardigheid van God letterlijk handen en voeten te geven! Je lichaam
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is een tempel, die geheiligd en toegewijd is aan God.
Donorregistratie
De Nederlandse regering heeft besloten dat iedere Nederlander
automatisch donor is. Om niet als donor geregistreerd te staan, dien je
zelf aan te geven of je wel of niet je organen beschikbaar stelt aan mensen,
die een transplantatie nodig hebben.
Strikt genomen zegt de Bijbel niets letterlijk over het al dan niet
kunnen doneren van een orgaan na overlijden. Het is daarom ook een
persoonlijke overweging, die je in gebed moet maken. Het feit dat ons
lichaam dienstdoet voor God, tot ons overlijden, en dat ons lichaam Gods
eigendom is, maakt het wellicht een minder simpele keuze dan velen in
eerste instantie denken.
Over orgaandonatie zijn de volgende overwegingen van belang:
1. Op grond van Bijbelse gegevens kunnen we niet ‘zwart-wit’ of ‘goedfout’ redeneren.
2. Het is positief als je een ander met één van jouw organen kan helpen,
als een daad van naastenliefde.
3. De vraag is: Mag ik vrij beschikken over mijn, overleden, lichaam en
de organen? Lees ook eens 1 Korinthe 15: 44-50. De tempel van ons
lichaam zal vergaan en er zal een geestelijk lichaam worden gegeven
bij de opstanding!
4. Het lichaam is na de dood niet meer in functie als tempel:
Psalm 115:17-18 en Psalm 6:6
5. De medische mogelijkheid van orgaandonatie plaatst ons voor nieuwe
vragen. Wij zullen ieder met ons eigen geweten bij God te rade moeten
gaan welke keuze hierin goed is.
De Christelijke instelling Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) heeft
een keuzehulp orgaandonatie gemaakt: https://npvzorg.nl/keuzehulporgaandonatie/
Gods zegen!
Door Harry Zijlstra
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Sterke verhalen van onze veteranen
COMPLOTTEN EN DE BIJBEL
Zoals bij alles, pakt de gelovige zijn Bijbel,
(waar hij dagelijks in leest) en zoekt op wat het
Woord zegt over de zaken die zich zo aandienen
in het leven. In onze dagen is dat o.a. het woord
Jan van den Ende
complot. We lezen over een samenzwering van
boze mensen in Handelingen 23:12,13. Veertig boze mannen hadden een
eed afgelegd niet te eten voordat zij Paulus hadden omgebracht. De joodse
raad werd ingelicht en vond het een goed plan. Maar kijk eens hoe de
aanslag voorkomen werd! Wist u dat Paulus een neefje had? Deze kleine
luistervink, u weet wel, kleine potjes hebben grote oren, ging meteen tot
actie over. Hij bezocht Paulus in de kazerne en vertelde opgewonden het
hele verhaal en nu was het aan Paulus wat hij er mee ging doen.
Dit waren zo zijn mogelijkheden: Het zal zo’n vaart niet lopen..of.. Heeft
dat jochie het wel goed verstaan...of..Ik vertrouw op de Heer en wacht het
maar af..of...Heeft het wel zin om de overheden te waarschuwen?..of........
Ik vertrouw die neef, het is een serieuze, betrouwbare jongen! Hij koos
voor het laatste. Ook de commandant had deze overwegingen kunnen
hebben maar besloot, net als Paulus de zaak zeer serieus te nemen. Kijk
eens wat er gebeurt! 200 soldaten, 70 ruiters en 200 lansdragers, een klein
legertje dus wordt ingezet om die ene man te vervoeren naar Antipatris
en Caesarea. Deze hele samenzwering was tegen de christenen gericht en
Paulus was één van de leiders en nog wel één uit hun midden. Maar wat
heeft dat met ons te maken vandaag, zult u zich afvragen? Het is de duivel
gelukt om de christenen maandenlang wereldwijd uit de kerk te houden,
eenmaal bij elkaar, blijkt de angst er zo in te zitten dat maar een enkeling
weer naar de kerk gaat. Zijn ze bij elkaar, dan moeten ze afstand houden...
Ik weet niet hoe u erover denkt maar dit riekt wel sterk naar een complot
uit het rijk der duisternis. De senioren onder ons kunnen geen moment in
de geschiedenis bedenken waar dit eerder is voorgekomen. De vraag is: Is
de duivel aan de winnende hand op aarde? en vervolgens: Wat is dan zijn
volgende zet? De schakers onder ons die vooruit hebben leren denken,
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weten dat de antwoorden in de Bijbel staan en zullen daar dan ook zoeken.
In o.a. Daniël, Ezechiël, Zacharias, Matteus en het boek Openbaring vinden
we het plan uitgelegd. Een wereldregering met aan het hoofd de Antichrist,
regerend over de onder controle gebrachte wereldbevolking. Niemand
echter kon bevroeden hoe dat in zijn werk zou gaan. Voor de uitvoering
van dit goddeloze plan zijn er boze, onwetende mensen nodig die niet in
de gaten hebben voor wiens kar zij gespannen zijn. Aangezien we zo veel
aangekondigde tekenen der tijden voor onze ogen zien, zou het ons niet
moeten verbazen dat we midden in een wereldwijd complot zitten. Israël is
natuurlijk het grootste teken aan de wand en overal hoor je de roep om de
Messias en de aangekondigde bouw van de tempel in Jeruzalem. We zien
de grote rol van de VN en de WHO. Deze tijd voelt als de periode vlak voor
de Tweede Wereldoorlog, we dachten en hoopten er geen last van te hebben
en neutraal te blijven zoals in de Eerste Wereld oorlog. Het bombardement
van Rotterdam maakte de zaak snel duidelijk.
Wat we in deze tijden natuurlijk nodig hebben zijn woorden van hoop,
bemoedigingen uit het Woord van God, maar daarnaast ook de informatie
die tot ons komt via vertrouwde kanalen. Zoals God een neefje gebruikte
voor Paulus, zo gebruikt de Heer voor ons gelovigen, die we niet of
nauwelijks kennen om ons te waarschuwen. Die te goeder trouw zijn en
vaak jaren onderzoek gedaan hebben, maar niet gehoord worden....
Hier nog wat bemoedigende Bijbelteksten waar we ons aan vast mogen
houden in deze turbulente tijden:
Hos.4:6 God zegt: Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.
Luk.12:32 Wees niet bevreest, jullie kleine kudde! Want het heeft uw
Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.
Luk.12:2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden.
1Thess.4:15-18 Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de
hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de
lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Jan van den Ende
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Open Doors

OPEN DOORS
En de poorten van de hel zullen haar (de
gemeente) niet overweldigen. Mattheus 16:18
Adith Slabbekoorn

Wanneer je steeds weer met allerlei ellende
wordt geconfronteerd, en het lijkt erop dat de hel bijna al zijn registers
opengetrokken heeft, dan kun je, net zoals een man, die ik sprak, een shirt
met opdruk laten maken, waarop stond dat hij zich schaamde, dat hij een
mens was. Hij had het gehad en vond het afschuwelijk om te zien hoe de ene
mens de andere uitbuitte. Een niet gelovige man, ik kon hem wel vertellen dat
er een alternatief was, maar daar had hij weinig oren naar.
Het volgende verhaal las ik (bron: OD) wat opnieuw laat zien hoe wreed
vervolging is. Wij lezen heel vaak identieke verhalen en toch...het is een
absolute noodzaak om te blijven oproepen voor gebed want ook dat is een
gebod van God, jawel een gebod want zo kunnen wij bidden voor elkaar om
kracht zodat wij staande blijven en het juiste perspectief blijven zien.
Het verhaal van Ashima
Toen de 26-jarige Ashima* in 2012 tot geloof kwam, werd ze door haar broer
uit hun dorp verjaagd. Een vriendin bood haar onderdak aan. Toch bracht dat
geen veiligheid...
Op een dag, toen Ashima alleen thuis was, viel een familielid van haar
vriendin haar aan en verkrachtte haar. Een lokale partner van Open Doors
regelde niet alleen medische hulp voor Ashima, maar zocht haar ook op.
In shock
“Toen ik aankwam, leek Ashima in shock. Ze probeerde te praten, maar dat
ging moeilijk vanwege de verwondingen aan haar hals.” Bij de verkrachting
had de aanvaller Ashima bijna bewusteloos geslagen en na zijn gruweldaad
geprobeerd haar been te breken.
’Mijn hart bloedde, toen ik haar zo zag en ik bad voor haar. Terwijl ik bad,
zat zij te huilen.’
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Open Doors (vervolg)

Ik voelde me zó machteloos. Het enige wat ik verder kon doen, was de dokters
vragen om haar de best mogelijke zorg te geven. Toen ik een paar dagen later
bij haar terugkwam, leek het beter te gaan met Ashima.
‘De Here God stuurde u’
Ze vertelde me iets bijzonders. Ze zei: ‘Toen u bij me kwam, huilde ik niet
om mezelf. Ik huilde omdat ik dacht, dat ik niemand in de wereld had. Maar u
kwam me opzoeken en zorgde als een broer voor mij. Mijn familie heeft me
verstoten om mijn geloof, maar de Here God stuurde u. Ik dank Hem dat Hij
altijd voor mij zorgt.’
Blijven getuigen
Ashima wilde niet dat iemand aangifte deed van haar verkrachting. Ze is bang
dat haar omgeving daardoor alleen maar bozer op haar wordt. Toch blijft ze
getuigen van het evangelie: “Ik heb geen opleiding gehad, maar ik ken de
Here Jezus. Dus praat ik over Hem wanneer ik maar de kans krijg.”
Wat een getuigenis van een kostbare dochter van God die begrijpt waar het
om gaat en zich niet laat intimideren door de machten van de duisternis. Zij
zal zeker horen bij de terugkomst van onze Koning: ’wel gedaan’ en in de
voetsporen van haar Heer vragen om vergeving voor haar vijanden ’want zij
weten niet wat zij doen’. Zij bleef staan, maar sommigen bezwijken onder de
druk en buigen, maar zij hebben net zo goed onze gebeden nodig – Petrus is
natuurlijk het geijkte voorbeeld.
Wel, dit verhaal gebeurde in Verweggistan.
Nu nog een korte blik in ons eigen land waar de volgende dingen gebeuren.
Ik haal maar twee incidenten van de velen aan, die nu voorvallen in de Azc’s
Het is eigenlijk te dwaas voor woorden. (Nieuwsbrief van Dirk van Genderen
4.7.2020)
* Vervolging van christenen in asielzoekerscentra
In zijn vorige brief deed hij een oproep om meer incidenten te melden.
Aanvullend hierop ontving hij informatie over bedreigingen, scheldpartijen
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Open Doors (vervolg)
en pesterijen van Christenen, die soms plaatsvinden in asielzoekerscentra
(Azc’s) in ons land. Zomaar een paar schokkende voorbeelden, die in deze
informatie worden vermeld.
* Een Afghaans meisje van 22 jaar kwam in haar land tot geloof door de
uitzendingen van Trans World Radio. Haar familie wilde haar daarom
vermoorden. Ze vluchtte naar Nederland en kwam in een Azc terecht. Ze
werd bij een moslimfamilie geplaatst en werd door hen uitgescholden voor
hoer, omdat ze geen hoofddoek draagt. Dag en nacht. ‘Het is hier net zo erg
als thuis,’ stelt ze.
* Een Iraanse vrouw vluchtte naar Nederland. Ze had een universitaire
opleiding gedaan en was gespecialiseerd in onderzoek van het bloed van
kankerpatiënten.
In het Azc werd ze geplaatst bij een Somalisch moslimgezin. Ze wordt er
constant uitgescholden voor hoer. Ze wil graag de lezers aansporen om
te bidden voor de Christenen in de Azc’s in ons land. En gelukkig zijn er
christenen en kerken, die zich voor hen inzetten, maar het mag niet zo zijn
dat er in ons land Christenen in Azc’s worden gepest, getreiterd, bedreigd en
uitgescholden. Laat de politiek al het mogelijke doen om dat te voorkomen.
Ik kan dit alleen maar beamen.
Als laatste, vers van de pers, uit het Zoeklicht de volgende kop:
’Geen hulp meer voor homo’s? (Theo Niemeijer 18.6.2020, https://www.
zoeklicht.nl/nieuws/811) Lees het hele artikel ajb.
Onderzoekers hebben in opdracht van het kabinet onderzoek gedaan naar
‘homogenezing’, een fenomeen dat een Kamermeerderheid het liefst wil
verbieden.
Gedragscode
Wat betreft deze aanbevelingen en maatregelen heeft de minister hulp gezocht
bij het Humanistisch Verbond (NB!) Aan hen is gevraagd om een gedragscode
op te stellen, waaraan kerken zich dienen te houden. Hugo de Jonge ziet
deze gedragscode vooralsnog als een vrijwillig richtsnoer, maar sluit niet
uit dat bij weigering van ondertekening juridische gevolgen denkbaar zijn.
Moeten we ons als kerken nu gaan houden aan de richtlijnen, die
het Humanistisch Verbond voor ons gaat opstellen? Zijn er dan geen
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richtlijnen meer in de Bijbel, waaraan de kerken zich kunnen houden?
Beperking van vrijheid
Ook hierin zien we een verdere beperking van de vrijheid van godsdienst. De
regering gaat steeds meer bepalen wat we wél of niet in de kerk mogen doen.
We zijn hard op weg naar het einde, het moment waarop de Here Jezus Zijn
gemeente thuishaalt!
Moge onze Koning spoedig terugkomen, maar ook dat nog miljoenen mensen
zich uit vrije wil zullen buigen voor Hem. En gelukkig komen er nu ook nog
tallozen tot onze God.
God roept ook ons op om te getuigen waar het nog mogelijk is, totdat de dag
zal komen dat niemand meer werken kan. Donkere wolken hangen boven ons
land en de hele wereld.
Maar de Here Jezus zegt: Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen
doden, maar niet onze ziel!
De poorten van de hel zullen de gemeente niet kunnen overweldigen, wij
staan aan de winnende kant wanneer wij de Here Jezus dagelijks volgen.
Adith Slabbekoorn

Hannahheeftdepsalmenontdekt...!
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ROMY’S COLUMN

SCHAT IN DE AARDE
God heeft eenieder van ons talenten gegeven. Soms
is het lastig je eigen talenten te ontdekken. Soms wil je een ander talent
of zie je jouw talenten niet als belangrijk. Soms denken we te makkelijk
over onze eigen talenten. ‘Want wat ik kan, dat is toch zo simpel’. Nee,
dat is simpel voor jou. Stop je talenten niet weg en doe er wat mee. Zoals
de gelijkenis zegt: begraaf je talenten niet. God stopt ons ook niet in de
aarde. Daarmee bedoel ik: Hij bewaart ons ook niet op een veilige plek,
totdat wij naar de hemel mogen. Dus laten wij dat met onze gekregen
schatten ook niet doen. Laten we doen wat Hij van ons vraagt en onze
talenten inzetten voor de ander en dus ook voor Hem.
Schatje luister,
Maak je minder druk en doe wat ik je vraag
hou op met je gegraaf
We hebben altijd genoeg
Te veel zelfs, toen je erom vroeg
Twee vissen en vijf broden
- Joh. 6:6
Een brood en nooit een steen
Jij vraagt aan mij iets,
Dan laat ik jou toch niet alleen?
Zelfs niet in die drie dagen
Ik heb dat toen voor jou verdragen
De Steen was weg
Ik ben de weg
De waarheid en het leven
ik zal je alles geven
Alles wat je nodig hebt
en talenten als geschenk
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- Luc 11:11

- Marc. 16:4
- Joh. 14:6

Geschenken zijn je gaven
Niet zien dat is geloven
Dus ook als je ze niet ziet
dan kan ik jou beloven
als het lijkt alsof jij niks kan,
dan mag je zeker weten
je bent een onderdeel van mijn plan

- Matt. 25:14-30
- Joh.20:29

- Psalm 73:23,24

Romy Zimmermann
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Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren
(de overgebleven letters vormen de oplossing)
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Contactgegevens
Adres
‘Keerpunt’
Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam
				
Receptie bereikbaar:
di t/m vrij van 9.30 - 13.00 uur
Tel: 020-6446999
E-mail: receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Pastoraat E-mail: pastoraat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Website www.pinkstergemeente-amsterdam.nl
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Preekrooster
September
06-09 Harry Zijlstra
13-09 Harry Zijlstra
20-09 Giovanni Veldhuis
27-09 Carolyn Ros

Oktober
04-10 Harry Zijlstra
11-10 Harry Zijlstra
18-10 Harry Zijlstra
25-10 Gezinsdienst (onder voorbehoud)

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur
Via livestream te volgen. De link kunt u aanvragen bij de administratie
Tel: 020-6446999
E-mail: receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand.
Diezelfde ochtend halen wij de zendingscollecte op.
Gezien de corona-omstandigheden doen we ook dat helaas ook via de
livestream.
Activiteiten: zie de weekberichten!
Straatevangelisatie: Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand. Tot en met
september. Tijd van 10.30 - 12.30 uur
Open Huis evangelisatie: Elke woensdag van 10.30 - 12.30. Tot en met
september
Gebedsgroepen:
Ochtend gebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur
Gebedsgroep: Elke woensdag om 19.30 uur
Jumaa-gebed: Elke vrijdag om 12.30 uur (onder voorbehoud)
Vastendag: 30 sept en 28 okt
Senioren: 1 en 15 september, 6 en 20 oktober. Inloop vanaf 13.00 uur.
Klussendag: 3 oktober om 10.30 uur (onder voorbehoud)
Vrouwenochtend: 19 september (onder voorbehoud)
Levende Stenen cursus: 3 september, 19.45 u.
Andere activiteiten zijn nog niet bekend.
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Financiën
BIC: RABONL2U / IBAN: NL49 RABO 0343 1739 21
Pinkstergemeente Amsterdam

